Додаток 17

Розрахунок видатків на придбання товарів довгострокового користування
(КЕКВ3110)
по КПКВК 0210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах"
на 2021 рік
Виконавчий комітет М иколаївської міської ради
(назва закладу)
гри.

№ п/п

Найменування товару

Кількість

Вартість
одиниці

Всього

1

2

3

4

5

1

Комп'ютери в комплекті

35

20 000

700 000

2

Багатофункціональний пристрій

35

10 000

350 000 .

3

Кондиціонер

2

25 000

50 000

4

Швидкісний сканер

2

20 000

40 000

5

Портативна акустика

1

13 200

13 200

6

Комплект меблів для кабінету
Дебіторська заборгованість на початок
року

2

20 150

40 300

РАЗОМ:

77

1 193 500

Керуючий справами виконавчого комітету ММР

Андрій ВОЛКОВ

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР

Ірина ЩЕРБАКОВА

Розрахунок видатків до кошторису
на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3110)
н а _2021__рік
___виконавчого комітету Миколаївської міської ради;__
(найменування закладу)
КЇІКВК 0213111 '’Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах,
__
підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей”
Враховано у кошторисі

Обраховано установою
№ п/п

А

1

Заходи і Найменування предметів, матеріалів, обладнання та
інвентарю

вартість
вартість за
всього видатків,
за
кількість одиницю, гр
кількість
гри.
одиницю,
н
грн
б
4
5
Ъ
2
0,000
X
X
X
X

І
Кредиторська заборгованість станом на 01,01.2021р. (розписати)
Залишки (розписати)
Забезпечення дитячих будинків сімейного типу необхідними
меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого
вжитку відповідно до переліку, затвердженого виконавчим
комітетом Миколаївської міської ради від 14.12.2018 №1253

5
1
1
1
1
X
X

8180,00
8000,00
10000
13000
10000
X
X

40900,00
8000,00
10000
13000
10000
0
81900

всього
видатків.,гри.
7
0,000

81900

81900

Ліжко двоярусне з матрацом
Кухонний гарнітур
Обідній стіл
Холодильних двокамерний
Пральна машина
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021
Всьог о ви датків:

гри

5
і
1
1
1
X
X

8180,00
8000,00
10000
13000
10000
X
X

40900,00
8000,00
10000
13000
10000
0
81900

Примітка: * розписати за напрямами використання у розрізі запланованих заходів

Заступник міського голови

__________________

Анатолій ПЕТРОВ

(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

Начальник відділу бухгалтерського обліку
(підпис)

Розрахунок до кошторису на 2021 рік
виконавчого комітету Миколаївської міської ради
КПКВК 0217413 «Інші заходи в сфері автотранспорту» 130 725,0 гис. грн.
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування»
У зв’язку з реалізацією у місті Миколаєві Проекту «Міський
громадський транспорт України» укладена фінансова угода про
передачу коштів позики між Міністерством фінансів України та
Європейським інвестиційним банком від 16.12.2020 за №1301005/227 та згідно Програми розвитку комунального автобусного
транспорту міста Миколаєва на 2020-2022 роки кошти на 2021 рік
передбачено кошти для забезпечення потреб населення у
громадському автомобільному транспорті - придбання нового ■
рухомого складу (автобуси), а саме:
41 од. х 3 188,415 тис. грн. = 130 725,0 тис. грн.

Заступник міського голови

Юрій АНДРІЄНКО

Завідувач сектору планування,
АШЧ й утримання ВО ММР

Валентина ТИМЧЕНКО

Розрахунок до кошторису на 2021 рік
виконавчого комітету Миколаївської міської ради
по КЇЇКВК 0217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання» - 5000,0 тис. гри.
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)»
Відповідно до листа звернення КП ТРК «Март», щодо необхідності
коштів на поповнення статутного фонду КП ТРК «Март» у сумі 4 400,0
тис. грн., яка є незначною державною допомогою одному об’єкту
господарювання, сукупний розмір якої не перевищує суму еквівалентну
200 тисячам євро, відповідно до гі. 9 ст. 1 Закону України «Про державну
допомогу суб’єктам господарювання».
Направлені кошти планується витратити на розвиток муніципального
телеканалу, а саме придбання необхідного обладнання.
Розрахунок на придбання основних засобів додається.
Відповідно до листа звернення КП ПДЗОВ «Дельфін», щодо
необхідності коштів на 2021 рік на поповнення статутного фонду КП
ПДЗОВ «Дельфін» на забезпечення статутної діяльності закладу та
інвестицій у сумі 600,0 тис. грн., яка є незначною державною допомогою ■
одному об’єкту господарювання, сукупний розмір якої станом на
24.04.2020 не перевищує суму еквівалентну 200 тисячам євро, відповідно
до п. 9 ст. 1 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання».
Направлені кошти планується витратити на підготовку закладу до
оздоровчого сезону 2021 рік та відновлення звичайного режиму роботи
закладу, а саме: здійснення протипожежної безпеки закладу, та ремонту'
закладу.
Додаток ( розрахунок КП ТРК «Март» на 2-х арк.)

Перший заступник
міського голови
Начальник відділу
бухгалтерського обліку ММР

Віталій ЛУКОВ

КПКВК 0217693

Спеціальний фонд.
КЕКВ 3110 8 750 000 гри.
Г1. 1.1 Розвиток системи міського відеоспостереження.
- Впровадження першої черги реконструкції системи міського відеоспостереження «Безпечне
місто» - 7 500 000 грн. (планується встановити 140 камер);
П. 1.2 Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту - 650 000 грн.
(планується обладнати інформаційним табло 20 зупинок);
П. 1.3 Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій
передачі даних - 600 000 грн. (планується змонтувати 16 секцій контролю);

